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Ata Assembleia Geral do CILA
París, 20 de Maio de 2010.
Em París, aos 20 de Maio de 2010, às 14:30 horas, foi aberta a Sessão
da Assembleia Geral do CILA, sobre a presidência do Titular, Professor
Osvaldo Contreras Strauch e a presença de congressistas representando a
Argentina, Brasil, Bolívia, Chile, Colômbia, Espanha, México, Paraguai, Peru,
Portugal e Uruguai.
1.-

Conta do Presidente

Toda vez que seu mandato expira com ocasião deste Congresso, o
Presidente senhor Osvaldo Contreras Strauch, presta conta escrita de sua
gestão da qual expõe um resumo destacando as principais atividades
realizadas, em particular, os dos Congressos Ibero Latino Americanos
ocorridos na cidade de Viña del Mar, Chile, em 2007 e na cidade de
Montevideo, Uruguai em 2009. Destaca-se, também, a organização das
seções nacionais das quais realizaram numerosas atividades científicas e
publicações elevando o nível de participação e criação, a níveis nunca antes
alcançados. Portanto, a conta do senhor Presidente é aprovada por
unanimidade.
2.-

Próximo Congresso de CILA

O Presidente conta que a seção do Paraguai lhe confirmou a
realização do próximo Congresso Ibero Latino Americano na capital
Assunção, entre os dias 26 e 29 de Abril de 2011.
Homenagem ao Senhor Manuel Suárez
3.Ernesto Caballero (Q.E.P.D.)

Povoas e ao Prof.

Presta-se una homenagem a memória do Professor Manuel Suárez
Povoas recentemente falecido. Foi Presidente do CILA e meritório membro
do CILA, nascido em Portugal e residindo no Brasil. Fazem a homenagem
em primero lugar o Senhor Presidente do CILA e logo os senhores Pedro
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País de Vasconcelos de Portugal e Sergio Ruy Barroso de Mello do Brasil.
Ao terminar, o ex Presidente de AIDA, Professor Carlos Ignacio Jaramillo
propõe a elaboração de um liber amicorum, ou um número especial da Revista
Ibero Latino Americana de Direto de Seguros, em homenagem ao Professor
Suárez Povoas, e também ao Professor Ernesto Caballero de Espanha,
também falecido recentemente, em honra as suas meritórias participações
em suas respectivas Seções Nacionais e CILA. A proposição é aprovada por
unanimidade.
Informe do colega Carlos Enrique Quintana sobre os projetos
4.de lei modelo em seu cargo.
O senhor Quintana expõe seu informe sobre o avanço dos projetos
de lei modelo cuja redação foi encomendada, particularmente ao relacionado
com a intermediação no contrato de seguros, na qual se concentrou
preferencialmente, e na atualização da ley modelo sobre contrato de seguro
elaborado pelo Professor Juan Carlos Félix Monardi (Q.E.P.D.). É unânime
a opinião dos assistentes, que os trabalhos a cargo do senhor Quintana são
de grande importância para o avanço e para o impulso da homogeneidade
legislativa na região.
5.-

Medalhas do CILA

A assembleia examina a situação das medalhas já outorgadas e
concorda outorga-la ao Presidente que se destacou do CILA, o Professor
Osvaldo Contreras Strauch na próxima reunião da assembleia, prevista para
o XII Congresso Latino Americano a ser celebrado em Assunção no
Paraguai entre os dias 26 e 29 de Abril de 2010.
6.-

Reforma dos Estatutos do CILA

Após debate no qual participaram grande parte dos assistentes, la
Assembleia concordou modificar os Estatutos do CILA nos seguintes
pontos:
a) Modificar o artigo 6º estabelecendo a criação do Conselho de
Presidência do CILA, um organismo consultivo que estará
composto pelo Presidente, o Vice-presidente, os Ex-presidentes e
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três membros diretivos das Seções Nacionais eleitos no mesmo
tempo que o Presidente e que atuarão pelo mesmo período que
este;
b) Modificar o art. 7º no sentido que o Presidente do CILA poderá
designar ao Vice presidente do CILA, que atuará no seu cargo pelo
mesmo período, dentre os membros de qualquer das Seções
Nacionais do CILA;
c) Estabelecer a figura do Secretário Executivo do CILA que será
designado pelo Presidente do CILA, dentre os membros da Seção
Nacional a qual ele pertença e que atuará em suas funções pelo
mesmo período que este; e
d) Introduzir um novo artigo 13º conforme a qual a dissolução do
CILA requerirá da unanimidade dos votos das Seções Nacionais
que o compõem.
É concordado começar as reformas em execução imediata.
7.-

Eleição de Autoridades

Por unanimidade dos assistentes, se elege como novo Presidente do
CILA pelo período que expira na data do próximo Congresso Mundial de
AIDA a ser realizado entre os dias 29 de Setembro e 2 de Outubro de 2014
em Roma, Florença, ao Senhor Sergio Ruy Barroso de Mello e como
membros do Conselho de Presidência do CILA, os colegas Pedro País de
Vasconcelos, de Portugal, Desiderio Sanabria Torres, do Paraguai, e Alfonso
Puig Uhalde, do Uruguai. Integrarão o Conselho por direito próprio os ex
Presidentes: Professores Fernando Sánchez Calero, Arturo Díaz Bravo,
Eduardo Mangialardi e Osvaldo Contreras Strauch.
O Presidente eleito agradece a designação e anuncia que designa como
Vice-presidente, o colega Ives Heyaux de Telly do México e como Secretário
Executivo, o colega Marco Aurelio Moreira de Porto Alegre, Brasil.
Sem mais assuntos a serem tratados, se levanta a Sessão encerrada às
17:00 horas.
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